PRAVIDLA
Obce Zákolany pro samotěžbu dřeva v obecních lesích
Čl.1
Působnost
1.
2.

Tato pravidla upravují podmínky pro těžbu dřeva na pozemcích v majetku obce Zákolany.
Tato pravidla jsou obecně závazná.
Čl. 2
Základní pojmy

1.
Obcí se rozumí obec Zákolany
2.
Samotěžbou dřeva v majetku obce se rozumí těžba palivového dřeva svépomocí pro
vlastní potřebu občana obce.
3.
Povolením se pro účely těchto pravidel rozumí povolení k provádění samotěžby
palivového dřeva v majetku obce.
4.
Žadatelem se rozumí osoba která si podala žádost o povolení k provedení samotěžby.
Čl. 3
Obecné podmínky těžby
1.
Samotěžba dřeva se povoluje na základě žádosti adresované starostovi obce.
2.
Možnost žádat o povolení samotěžby dřeva má pouze fyzická osoba s trvalým pobytem
v obci Zákolany.
3.
Povolení k samotěžbě dřeva se vydává písemnou formou a osoba, která samotěžbu
provádí je povinna mít toto povolení při provádění těžby u sebe.
4.
Je-li o to požádána, je osoba provádějící samotěžbu povinna povolení předložit orgánům
obce ke kontrole a ostatním občanům obce k nahlédnutí.
5.
Samotěžba je možná pouze v rozsahu uvedeném v povolení a při dodržení všech
obecných podmínek i konkrétních podmínek uvedených v povolení pro samotěžbu.
6.
Obec si vyhrazuje právo stanovit další podmínky pro konkrétní povolení.
7.
Vytěžené dřevo je možné použít pouze pro vlastní potřebu žadatele a osob žijících
s žadatelem ve společné domácnosti. Jakékoliv jiné nakládání s tímto dřevem je nepřípustné.
Zejména prodej či jeho přenechání jiným osobám než těm, které jsou uvedeny v tomto odstavci.
8.
Maximální množství dřeva, pro které je možné udělit povolení, je stanoveno na 10m3 za
kalendářní rok. Jedná se o součet množství povolených pro osoby žijící ve společné domácnosti
nebo více domácností vytápěných jedním zdrojem tepla na tuhá paliva schopným spalovat
kusové dřevo. Toto omezení se nevztahuje na povolení vydané dle Čl. 6 ost. 4 těchto pravidel.
9.
Povolení samotěžby se vydává jen pro těžbu stromů odumřelých nebo napadených škůdci
či chorobami.
10.
Pokud není v povolení k samotěžbě uvedeno jinak, je žadatel povinen odstranit z místa
těžby veškeré větve a části dřevin silnější než 3 cm. Větve slabší než 3 cm je možné uložit na
hromady a zanechat na místě.

11. Obec může v povolení určit způsob těžby a dopravy dřeva na svých pozemcích.
12. Obec může v odůvodněných případech žádosti nevyhovět. O tomto musí být informováno
zastupitelstvo a občané obce na nebližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
13.
Dřevo určené k samotěžbě bude před započetím těžby vhodným způsobem označeno
osobou pověřenou starostou obce. Konkrétní způsob bude uveden v povolení.
Čl.4
Náležitosti žádosti
1.

Žádost o povolení k samotěžbě musí obsahovat :
a) jméno a příjmení žadatele
b) trvalé bydliště žadatele
c) požadované množství dřeva
d) podpis žadatele

2.

Žádost o povolení k samotěžbě může obsahovat:
a) místo
b) termín
c) druh dřeva
Čl.5
Náležitosti povolení

1.
Povolení uděluje starosta obce, nebo osoba jím pověřená.
2.
Povolení musí obsahovat razítko obce a podpis starosty nebo osoby jím pověřené.
(Osobou pověřenou k tomuto účelu může být místostarosta obce, nebo některý ze zastupitelů
obce.)
3. Povolení musí obsahovat tyto údaje:
a) jméno, příjmení a bydliště žadatele
b) místo a termín těžby
c) druh a množství dřeva, na které se povolení vydává
d) způsob označení dřeva, na které se povolení vydává
e) cenu za m3
4. Povolení může obsahovat další podmínky těžby.
Čl. 6
Cena palivového dřeva
1. Obec stanoví cenu palivového dřeva na 1500 Kč za m3.
2. Pro občany obce je cena snížena na 50 až 250 Kč za m3 v závislosti na kvalitě a dostupnosti
dřeva.
3. Tato sleva se nevztahuje na případy, kdy bylo dřevo poraženo jiným subjektem.
4. Konkrétní cenu palivového dřeva stanoví v závislosti na jeho kvalitě a dostupnosti starosta,
nebo jím pověřená osoba.
5. V případě likvidace kalamit či živelných škod je možné vydat povolení i bezplatně. O tomto

musí být informováno zastupitelstvo a občané obce na nebližším veřejném zasedání obecního
zastupitelstva.
Čl. 7
Sankce
V případě nedodržení podmínek stanovených těmito pravidly bude obec na žadateli požadovat
zaplacení plné ceny za m3 tj. 1500 Kč. To občana nezbavuje odpovědnosti podle zákona a
nahrazení případných dalších škod.
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